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Hvorhen
i ferien?
Nr. 4

14. MAJ 1981

26. årgang

Fornem pris
til AP-medarbejder

J ~ .Hoekman (fra venstre) og Mr. J. Zachariasse lykønsker Lars Tuxen og hans udvtklingsteam , John Petersen, Mogens Olsen og Birger Jiirs med Mobile Radio Award
1980, som Tuxen har fået for udviklingen af AP's Nordisk Mobil Telefon.

Lars TLL'{en,udviklingschef hos AP,
fik 5. maj overrakt en fornem pris
af formanden for Philips Mobil Radio Management Group, Mr. J. Zachariasse under dennes besøg i
København.

Under besøget hos AF fik Jan Zachariasse (tv) overrakt den første serieproducerede AP Navigator af salgsdirektør C.J.
Merck. Mr. Zachariasse, der er formand for Mobile Radio Management
Group er blandt de hovedansvarlige for,
at det er besluttet at optage navigatoren
i Philips samlede produktprogram.

Prisen, Mobile Radio Award
der i år uddeltes for første gan'g,
gives til personer, der i deres
daglige arbej de indenfor mobil-radioområdet har ydet en ekstraordinær og særlig fortjenstfuld indsats.
Lars Tuxen fik prisen, der består
af diplom, guldnål og 50 engelske
pund for sit udviklingsarbejde med
AP's Nordisk Mobil Telefon, som
står for at blive bragt på markedet.
I sin tak fremhævede Lars Tuxen,
at han ikke følte, han alene kunne
tage æren for det vel udførte udviklingsarbejde. Hele udviklingsgruppen fortjente æren, arbejdet er
udført som et team -work, hvor
teamet hele tiden har stået som
fællesnævner for alle.
Derfor enedes man om, at den
gyldne nål burde cirkulere i gruppen og på skift pryde jakkereversen hos de fire i teamet.
F oruden Lars Tuxen har en sydafrikaner, beskæftiget med service
.og en Hong Kong salgsmedarbejder
fået Mobile Radio Award 1980.
Med hensyn til AP's nyudviklede
Nordisk Mobil Telefon vender
Philiskopet i næste nummer tilbage med en udførlig omtale af produktet.

Har du spændende ferieplaner,
-eksempelvis campingferie i
Timbuktu eller andet, der
falder udenfor charterkatalogenes brogede verden, hører
Philiskopet's redaktion gerne
om det.
Vi har planer om at bringe
en omtale af usædvanlige ferieplaner i næste nummer,
der bliver det sidste inden
sommerferien.
Måske kan det give ideer
til andre, der endnu kun har
planer om en tur ud i det blå.
Ring venligst til lokal 2372.
Redaktionen

Ikke fordi Birger Jacobsen også skifter ydre i takt med sine rejser. Men det bliver
til mange spændende og "ægte" souvenirs fra forskellige egne af jorden, som familien derhjemme kan glæde sig over.

Professionelomstillingsevne
nødvendig i Professionel Service
Der skal en ganske særlig psyke
og en god portion tilpasningsevne
til, for at leve den form for liv,
servicetekniker Birger Jacobsen,
Professionel Service, lever. Cirka
150 dage om året er han på farten,
for største partens vedkommende
for at besøge danske kunder, men
kuffertmærkesamlingen viser, at
turen også har været lagt om ad
Grønland, Kina, Nord Korea og
sidst Saudi Arabien.
Birger Jacobsen har været hos
Philips i ti år, beskæftiget som
servicetekniker med speciale i
analyseudstyr .

To besøg i østen
Det omrejsende liv startede i
1976, hvor Philips danske afdeling
for Industri og Forskning, analysegruppen,fik en ordre på installation af et røntgendiffraktionsapparat og et elektronmikroskop til
en fabrik der fremstiller kunstgødning, som firmaet Haldor T'opsee
opførte for den kinesiske regering
på kanten af Gobt-e rkenen i det
nordlige Kina. Sammen med en
kollega drog Birger Jacobsen afsted til forhold, der var langt fra
professionelle. Seks uger efter
var udstyret installeret, og folkene oplært via tolk i betjening af
det nye udstyr.
Året efter gik det igen østpå,
denne gang til Nord Korea, hvor
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F. L.Smidth & Co, var igang med
at opføre en cementfabrik og her
havde brug for rentgenanalyseudstyr.
At det ikke er de rene turistrejser, Birger Jacobsen deltager i,
fremgår bl, a. af, at han vendte
hjem 5 kg. lettere. Den højere
gastronomi var der ikke tale om,
man måtte tage til takke med dagens middag fremstillet af lokale
slanger og hunde.
- Alt var mudder, fortæller
Birger Jacobsen, og for at spare
mit eget fodtøj købte jeg et par robuste støvler af prima kvalitet.
Da jeg skulle hjem, ville jeg forære min tolk støvlerne, men nej.
Det var forbudt at tage mod private gaver, men hvis jeg ville give
dem bort, tog kommunen gerne
imod, og sådan blev det. Og ikke nok med at de beholdt
støvlerne, de var også lige ved at
beholde Birger Jacobsen. Efter at
installationen af udstyret var færdigt, gik der 14 dage, før han fik
lov at rejse hjem. Koreanerne så
nemlig gerne, at han gav dem et
lynkursus i elementær elektronik,
når han nu alligevel var der. Det
var imod aftalen, og Birger Jacobsen længtes efterhånden også efter
hjemlige forhold, men der skulle
to uger med kraftig overtalelse til,
før man indvilligede i at frigive
det danske know-how.

Turen går
til Grønland
I 1978 startede så en hel række
besøg i Grønland, hvor Philips leverede udstyr til en bly- og zinkmine i Marmorilik.
Firmaet Greenex danner et helt
lille samfund deroppe. Da Birger
Jacobsen første gang var der, bestod det fortrinsvis af danske folk.
Nu varetages minedriften af cirka
halvt grønlandsk mandskab, halvt
dansk.
Julekort på opslagstavlen fortæller om de venskabsbånd, Birger
Jacobsen har knyttet i Grønland,
hvor der også en enkelt gang har
været lejlighed til,at han kunne tage sin kone med.
I disse tider, hvor vi er vant til
at komme verden rundt med fly,
der letter nårsomhelst i forhold til
årstiderne og døgnets timer, kan
det være vanskeligt at forstå, at
man må vente op til ti dage for at
blive fløjet 90 km. Det kan imidlertid godt være tilfældet i Grønland,
fortæller Birger Jacobsen, der
selv har ventet så længe på helikopterforbindelse for at komme de
90 km. fra Marmorilik til den nærmeste store by Umanak.
Sidst, Birger Jacobsen var på
Grønland, var oktober 1980, hvor
endnu en ordre skulle installeres.

I oliemilliardærernes land
To måneder efter gik det sydover, som udsending fra "direct
export" i Holland. For første gang
gjaldt det oliemilliardernes land
Saudi Arabien, der på mange måder blevet dyrt bekendtskab. For
det første koster en hotelovernatning på et almindeligt pænt turisthotel rask væk 700 (!) kroner, hertil kommer så morgenmaden, der
sniger sig op i ca. 70 kroner, så
det er om at have penge på lommen.
At det tillige personligt blev lidt af
en dyr tur for Birger Jacobsen, er
han selv lidt skyld i. Trods en advarende bemærkning faldt han for
fristelsen til at købe en flaske billig lufthavnswhisky, og tolden i
Jeddah indvendte da heller ikke noget i den anledning. Værre gik det,
da han skulle videre med indenrigsflyet til Riyadh, og det kan han næsten takke Philips for. Her blev hagagen nemlig undersøgt i et anlæg,
Philips havde leveret - og ak og ve.
Den formastelige flaske kom for
dagens lys, og det var med tungt
hjerte, at Birger Jacobsen i overværelse af tre lokale øvrighedspersoner måtte skride til den smertelige manøvre at tømme flasken i en
håndvask. Oven i dette tab kom tillige en bøde på 25 dollars, der
skulle betales af egen lomme.
I marts 1981 gik turen igen til
Saudi Arabien, hvor det blev til et
besøg af godt fem ugers varighed.

Et mulehår foran
Det er et omflakkende liv, men
Birger Jacobsen fremhæver, at
det samtidig er meget spændende.
- I det fremmede har man tit tilfredsstillelsen af at føle sig et mulehår foran, smiler han. Kunder og
teknikere man møder, er sjældent
så velbevandrede i det tekniske,
som kollegerne her på Amager, så
det giver en egen tilfredsstillelse
at kunne demonstrere sin ekspertise for andre og meget lydhøre kolleger.
Men den medalje har måske også
en bagside, tilføjer han. Tit er det
sådan, at man bliver bedt om et
godt råd i form af at udføre en hel
reparation "Når man nu alligevel
er her", men så klarer Birger Jacobsen også det. . - Der er flugt over feltet, næste
rejsemål, der venter lige om hjørnet er Grønland, men til efteråret
går turen til Det Røde Hav, hvor
Philips skal levere udstyr til et
undersøisk mineprojekt. - Faktisk er det som at få et nyt
job hver gang, slutter Birger Jacobsen.
Så det drejer sig om at være oppe på kuffertmærkerne.

De holder styr på
33.500 varenumre
At arbejde på salgskontoret i Philips Service A/S er ikke just en
drivert j ans . Telefonerne kimer
næsten uafbrudt, og medarbejderne hjælper kunden med at finde
frem til netop den dingenot, der
skal bruges til reparation af en
forbrugers nedslidte vaskemaskine.
Vi har besøgt salgskontoret i en
af de lidt mere stille stunder. Kunderne har nemlig en tendens til at
ringe inden for bestemte tidsrum,
sidst på formiddagen og midt på
eftermiddagen.
Vi har 33.500 varenumre at holde styr på, siger en af medarbejderne' E. Gilsbo. Vi er derfor
taknemmelige, når kunderne kan
hjælpe os godt på vej med at finde
frem til den rigtige vare.
De 33.500 varenumre er reservedele til produkter fra Radio,
Elapparat og Service. Somme tider er det svært at finde frem til
en bestemt del. Det skyldes ofte,
at kunden ikke kan oplyse,hvilket
typenummer det pågældende apparat har.
Medarbejderne på salgskontoret
er ievrtgt mestre i at slå op efter
mformattonervnår-der-e r en re~-servedel, der volder problemer.
Der er blandt andet butiks - og
værksteds -kataloget, der er styklister til hvert enkelt produkt, opført i typenummerorden, der er
mi.croficheudstyr, der hurtigt kan
give oplysninger- om den enkelte
vare, og der er restordrelister .
Salgskontoret i' Service har fire

Travlhed i salgskontoret, Service.
Medarbejderne er bagerst fra venstre
Violet Ørum, E. Gilsbo og Elek Zygman.
Forrest fra venstre Eva Olsen, Torben
Laursen og Boye Melin.

medarbejdere på fuld tid, to på
deltid samt en elev. I gennemsnit
ekspederes 437 telefonsamtaler
om dagen. Der ekspederes 500
ordre bilag pr. dag - svarende til
godt 1300 varelinier .
Ind mellem arbejdet ved telefonerne skal ordrene klargøres og
"færdtgbehandles , De skrives ud
og i løbet af den efterfølgende nat
bliver de databehandlet. Morgenep efter er dagens ordrer udskrevet på følgesedier og ligger klar
til ekspedition på Philips Centrallager i Glostrup. De ekspederes
herfra, sådan at de kan være hos
kunden dagen efter - hvis der ikke
sker svigt i tnansportkæden.

Vrinsk over Philips
Fra en af vore læsere har vi fået
tilsendt dette postkort, hvor Philips -s kjoldet unægtelig optræder i
lidt utraditionelle omgivelser,
nemlig mellem benene på statuen
af "den jyske hingst", der står på
østervold i Randers.
Skulle andre læsere ligge inde
med lignende sjove situationer eller eventuelt finde et motiv med en
uventet placering af Philips -skjold
eller navnetræk, hører redaktionen gerne om det.
Der er en flaske rødvin til leverandøren af hvert bragt billede.
Tak til Grethe Tipsmark, Industrigårdens kantine for "vrinsket" .
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Nyt edb-system til
Jenagade-fabrikken
Et nyt edb-styringssystem for Jenagade-fabrikken står nu
foran igangsætning. Og hermed indledes en ny epoke for
Philips Elektronik Industri AIS, hvor man for første gang får
enordrestyring af produktionen
Omkring seks kilometer kabel er
trukket, 16 Philips P7000 skærmterminaler
og andet dataudstyr er
nu installeret
og via interne telefonledninger forbundet med det centrale edb-anlæg på Industrigården.
Værkførere,
lagerfolk, produktionsteknikere
samt personale fra
laboratorier
og indkøbs - og planningafdeling skal i maj afprøve det nye
materialeog produktionsstyringssystem, som PEI nu får til rådighed.
Systemet hedder COPICS.
met hedder COPICS.
Indføre Isen af COPICS-systemet
indebærer,
at PEI's dokumentationsog produktionsaktiviteter
fra 1. september kan foretages on-line via de
installerede
dataskærme.

Systemet afløser det nuværende
PRINSYS-system,
der i 1969 blev
indført for at hjælpe med til styring
af den daværende kanalvælgeraktivitet.

Knap ti år undervejs
I begyndelsen af 70'erne startede
diskussionen omkring anvendelsen
af edb-styring i forbindelse med de
professionelle
aktiviteter,
der også
fandtes hos PEI. I 1978 blev det bestemt, at dokumentation og lager styringsdata skulle indlæse s i det eksisterende edb-system indtil videre.
på det tidspunkt var det imidlertid klart, at kanalvælgerproduktionen stod foran en afslutning, og da
man samtidig vidste, at Philips

Der er trukket i alt seks kilometer kab.
P7000 anlæggene i Jenagade. Keld PedE
Georg Larsson, der tilsammen er ansv
til at forbinde nogle af de mange kabele

Hvem sidder der bag skærmen? Det gør Lisbet Rasmussen, PEI's indkøbsafdeling.
Hun bliver en af de mange brugere af P7000 skærmene i Jenagade og får for fremtideningenproblemer med at holde sig a'jour med bevægelser på sine lister.
edb-anlægget på Industrigården
skulle udskiftes med IBM dataudstyr ,
nedsatte man dels en projektgruppe,
dels en styregruppe med det formål
at finde frem til et nyt materialeog
produktions system , der tilgodeså de
professionelle
aktiviteter.
I arbejdsgrupperne
indsatte man
dels brugere,
det vil sige folk fra
PEI's mangesidede aktiviteter dels
systemfolk fra edb-afdelingen,
der
sammen først skulle trænge til bunds
i behovene og dernæst undersøge,
hvilket system af de, der var tilgængelige, der egnede sig til PEI's behov.
Richard Green fra PEI og HansChr. Weltz fra organisation og edb
afdelingen,der henholdsvis har stået med projektansvar
fra bruger og
edb-side,
nar fulgt projektet på tæt
hold lige fra starten.
At det ikke har været så ligetil
bare at gå hen om hjørnet og sige:
"Her er mit problem, her er et system, så det tager jeg" kan ses af
de mange rapporter
fra forarbejdet,
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en masse papir. Når det gælder anvendelse af COPICS i for binde l se
med selve mater-iåle'- ogJptoduktionsstyringen,
repræsenterer
det
noget flunkende nyt for Philips i
Danmark.
Det er nemlig første gang, at vi
får et ordre styret system i vores
produktion,
og hvad vil det så sige?
Lad os tage et eksempel:
En udviklingsingeniør
ønsker at
ændre en komponent i sit apparat.
Man kan så, via P7000 dataskærme
se, hvor mange af den pågældende
komponent der er på lager, og om
der er andre, der eventue lt bruger
en lignende. Man kan også få oplyst,
om fabrikken i øjeblikket er igang
med produktionen af det pågældende
apparat på grund af en ordre, og
endelig kan man beregne, hvor meget dyrere eller billigere apparatet
vil blive, hvis han insisterer
på at
skifte delen ud her og nu. Det vil
altså sige, at det nye system giver
PEI et værktøj i hænderne, så en
udviklings ingeniør kan gå til fabriksledeisen og sige, hvordan tingene tager sig ud. Man får altså helt præsic

et billede af, hvordan forudsætningen
er forud for den beslutning man træffer.
I ordrestyring
ligger også, at
PEI får nedbragt enhver virksomheds smertensbarn,
nemlig lagrene. Vi får en meget mindre gennemløbstid på vore de le, fordi vi
kun tager hjem, hvad vi aktuelt
har brug for i de rigtige mængder
og på det rette tidspunkt. Den effektivitetsstigning,
der her er tale om, har altså intet at gøre med,
at der skal spares mandskab. Men
der kan spares mange penge ved,
at vore aktiviteter bliver bedre
koordineret
i forhold til behovet
på vores fabrik.
Som sagt, i maj/juni skal alle
brugergrupper
lære at anvende det
nye system. 1. august starter man
kørslen på dokumentationssiden,
så det vil sige, at man i august
måned kører det nye og det gamle
system parallelt.
Og så, pr. 1.
september overgår man helt og
fuldt til det nye COPICS-system
i
Jenagade.

Sådan ser P7000 kontrolenheden ud. Richard Green er i gang med at skifte om på installationen til en skærmterminal, idet der er installeret 60 stik overalt i PEI, så
det er muligt at flytte rundt med de 16 skærmterminaler efter behov.

er i forbindelse med installationen af
rsen (fra venstre), Benny Stistrup og
arlige for kabeltrækket, gør her klar
der med krydsfeltet.

der fylder op i d 'he r re r s reoler.
At Philips selv er blandt de førende
på markedet,
når det gælder dataudstyr såsom skærmterminaler
og
printere,
har selvfølgelig spillet
ind, da man valgte udstyr. Valget
faldt på P7000 skærmterminaler
styret via enP7000 controller , og
P7000 skærmterminaler
er rare at
arbejde med på grund af de ergonomiske hensyn,der er taget i selve
udformningen af tastatur og skærm.

Hvad kan det nye system?
Hvad kan så alt dette bruges til?
På dokumentationssiden,
det vil sige ved ajourføring af styklister,
giver COPICS-systemet
mulighed for
at få et øjebliksbillede
ud på skærmen. Man står nemlig i direkte forbindelse med det centrale edb-anlæg,
der omgående registrerer
ændringer samt bevægelser i diverse beholdninger,
og på den måde er man
ikke afhængig af at vente på kørsel
af edb-lister,
ligesom der spares
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Normalt ynder producenter at introducere nyt udstyr under betegnelsen: Stor nyhed. Philips Radio
A/S går den modsatte vej, og har
netop lariceret en af forårets nyheder som mindste nyhed nogen
sinde. Det gælder det nye Hi-Fiudstyr , der nu kommer på markedet i mini-format. Trods det lille
ydre er der imidlertid tale om udstyr af format. Udgangseffekten er
så stor som 2 x 25 watt og minilinien består af tuner, forstærker
og kassettedæk, altså et fuldt færdigt Hi-Fi system.
Der skal kun flyttes otte bøger i
reolen, så er der plads til Philips
Mini Hi-Fi. Udstyret måler 26 cm
i bredden og 23,6 cm i højden, så
det er unødvendigt at bygge hele
dagligstuen om for at få plads til
den gode lyd.
Den vejledende for.brugerpris er
også mini, kun knap 5.000 kr. for
alle tre enheder, så format og
pris er tilsammen med til at gøre
det overskueligt at komme med på
noderne.

København
har telefoneret
i.l00 år
Kommer du i nærheden af Helsingør, skulle du lægge turen om ad
Danmarks tekniske Museum og se
udstillingen, der er arrangeret i
anledning af KTAS's 100 års jubilæum, og som beskriver telefonens udvikling gennem de 100 år.
Philips Telekommunikation A/S
er repræsenteret med en stand,
hvor plancher og udstyr redegør
for tre af de områder, vi er førende indenfor, når det gælder
udstyr til telefonselskaberne og
P & T.
For det første beskrives forskellen mellem det gammelkendte
analoge udstyr og nyskabelsen digitalt transmissionsudstyr , hvor
man på overskuelig og let forståelig måde fortæller menigmand,
hvad der ligger bag de svære ord.
Dernæst vises optisk trans mis sionsudstyr i form af glasfiberkabler . Det repræsenterer sidste
skud på stammen indenfor transmission.
Også private telefoncentraler i
lighed med den vi har hos os selv
er med på udstillingen.
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Som eksempel på noget af det
udstyr, forbrugeren normalt aldrig stifter bekendtskab med, vises
en forstærkerkasse til digitalt linieudstyr. Den er på "fransk visit" på jordens overflade, for normalt er den nedgravet og tilses af

teknikere i dække af et lille gult
telt.
Udstillingen rummer mange andre spændende aktiviteter, så går
turen til Helstngør inden 15. september, er den afgjort et besøg
værd.

Ryk-ind på biblioteket
Philips Telekommunikation A/S
har modtaget ordre på en EBX
800 telefoncentral til Fyns kommunale Telefonselskab. Centralen skal opstilles hos GASA, Gartnernes Salgsorganisation i Odense,
der således takket være Philips
får sin" grønne linie".

Ikke fordi de forstår en linie .... men fælles interesse for bogudlån førte godt tyve
hollandske bibliotekarstuderende til vores virksomhedsbibliotek, hvor biblioteksudvalget og vore to "hjælpe-bibliotekarer" var værter i et par hyggelige timer, hvor bogsnakken gik.

Godt en snes bibliotekarstuderende
fra den Hollandske biblioteksskole
i Groningen besøgte sammen med
deres lærer Philips bibliotek i
Jenagade den 6. april, hvor biblioteksudvalget og vore to "hjælpebibliotekarer" var værter.
Det er anden gang, den hollandske biblioteksskole er på studietur
i Skandinavien, hvor de i en uge
har besøgt biblioteker i København
og Malmø.
Vort bibliotek er det eneste
virksomhedsbibliotek, der har
været på programmet. Ved besøget
var spørgelysten stor, og det, at
vi på vores virksomhed har et
bibliotek for de ansatte, opfattes
i Holland som meget spændende
og positivt. Det blev til en del faglig bog-snak, og Stig Bangsbye,
PEI, viste lidt frem af, hvad vi
havde at byde på. Vore "hjælpebibliotekarer" , Tine og Lisbeth,
som normaltkun gæster os et par
timer hver torsdag, var også tilstede og videregav erfaringer fra
deres arbejde hos os.
Biblioteket, der er for alle ansatte, har eksisteret siden 1~74,
hvor en gruppe studerende fra
Danmarks Biblioteksskoles afgangshold fik lov at starte forsøget. Fællestillidsmand Sv. Loft bakkede
varmt ideen op og i begyndelsen af
1974 åbnede udlånet, hvor der foruden ca. 1500 bogtitler også findes
en righoldig tids skriftafdeling .

en bog tages med hjem, samt sørge
for, at den kommer velbeholden
tilbage igen. Ønsker man en bog,
der ikke findes på hylden, kan den
bestilles, og bibliotekarerne sørger så for hver torsdag at bestille den ønskede hos Københavns
Kommunes Biblioteker, der stiller
bøger til rådighed.

Fra Anders And
til Napoleon
Der kan lånesbøger om alle emner,
lige fra tegneserier til ungerne til
bøger om historiske og videnskabelige emner, romaner og hobbybøger.
Men det gælder om en sådan aktivitet som om andre af livets forhold: Use it or loose it, sagt på
dansk, -uden kunder dør butikken.
Vi skal bruge vores bibliotek, og
biblioteksudvalget har startet en
promotion kampagne foreløbig på
J enagade -området, for at holde
liv i bogudlånet.
Philips stiller lokaler til rådighed, Københavns Kommune bøger,
ligesom der indkøbes mange tidsskrifter.
så måske var det en ide, når du
næste gang går forbi, at kikke
indenfor og vende hjem med lidt
litteratur f. eks. om sommerferieturen eller en god bog til børnene.
Biblioteket har åbent daglig fra
kl. 700 - 1700.

Udlån - en tillidssag
på almindelige folkebiblioteker
står der en hærskare af bibliotekarer og andet personale parat
til at registrere udlån, her hos os
gælder det, at man selv har ansv~ret for at udfylde udlånssedlen, nar

Dødsfald
Montrise Elly Olsen, Philips Lampe A/S, Bredskiftevej, døde 26.
april efter 23 års ansættelse, 48
år gammel.

Analysegruppen hos Industri og
Forskning har atter fået, en ordre
i hus. Denne gang gælder det et
vacuum emissions -spektrometer ,
der skal leveres til Paul Be rgsee
og Søn A/S.
Det store Glostrup-firma skal
bruge udstyret i genbrugssammenhæng, idet firmaet beskæftiger sig
med genanvendelse af metaller og
har brug for apparatet til at analysere omsmeltede brugte metaldele . Efter rensningen kan de enkelte metaller genudvindes og sælges .i en stand, der er så god som
ny.
Vacuum emissionsspektrometret kan måle og bestemme ikke
mindre end 35 grundstoffer, så
selv den snedigste legering må afsløre sine inderste hemmeligheder.
Udstyret er det første af sin art,
Philips _leve!,er i Danmark,

Udnævnelser
Teknisk overassistent John Andersson, Philips Elektronik Industri A/S, er udnævnt til teknisk
fuldmægtig pr. 1. maj.
Ingeniør Per Rinck Henriksen, .
A. P. Radiotelefon A/S, er udnævnt
til teknisk fuldmægtig pr. 1. maj.
Akademiingeniør Kjeld J. Pedersen, Philips Elektronik Industri
A/S, er udnævnt til teknisk fuldmægtig pr. l. maj.

På pension
Nedenstående går på pension med
udgangen af maj måned:
Assistent Max Bang-Christensen,
Philips Lampe A/S, efter ti års
ansættelse.
Servicetekniker Henry Bøg, Philips Service A/S, efter 40 års ansættelse.
Assistent Grethe Bøttge r , Philips
Lampe A/S, efter 31 års ansættelse.
Teknisk assistent Kaj Jeppesen,
Philips Lampe A/S, efter 26 års
ansættelse.
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Først slog de til bolden.r~~
• så slog de ·til Søren

I B-rækken blev nr. 1 Inge og
Vagn Nyberg, nr. 2 Svend HØj og
Poul Mortensen, nr. 3 Erna og
Bernhard Henriksen.
Philipsmesterskabet
for hold
blev vundet af Grethe Rummelhoff
og Ole .Rex Thomsen sammen med
Turid og Einar Budtz.
B-rækken blev vundet af Inge og
Vagn Nyberg sammen med Bente
og Flemming Nielsen.
Vinderne blev præmieret på
klubbens sidste turner-ingaaften
hvor der også blev tid til en lille
svingom.
Den populære sommerturnering
hos Philips, hvor KFIU's bridgeklubber mødes i juni og august,
starter i år d. 10/6.
Turid Budtz.

Skyd foråret ind
60 medlemmer af badmintonaidelingen mødte op søndag den 26.
april i ABC-Hallen i Markmands gade på Amager for at deltage i de
åbne Philips -mesterskaber 1981.
Det var et meget flot fremmøde,
for mere end 50 % af den samlede
medlemsskare mødte op, også fra
provinsafdelingerne . Seks medlemmer fra Århus var med, og de
fik en ekstra lang dag ud af det.
På grund af de mange deltagere
og deraf følgende kampe var man,
trods starten kl. 13, ikke færdig
med spillerunderne før kl. 22.
Og Århus-folkene nåede først de
hjemlige dyner næste dags morgen
kl. 4. så de fortjener en ekstra

Generalforsamling
i idrætsforeningen
Idrætsforeningen holdt generalforsamling den 25. marts, hvor der
var mødt 58 medlemmer.
De enkelte afdelingsledere aflagde beretning, og der har været
mange fine resultater i årets løb.
Idrætsforeningen fik ny næstformand. Det blev Søren Høegh, Lampe. Derudover var der genvalg af
B. Frandsen, kasserer, som sammen med formanden Preben Laudrup og sekretæren Kirsten Hansen
udgør den samlede hoved-bestyrelse.
På sidste års generalforsamling
blev der stillet forslag om en
idræts-week'end for hele firmaet
og siden har dette været diskuteret
i bestyrelsen. Resultatet er blevet,
at det desværre ikke kan lade sig
gøre af økonomiske årsager, men
de enkelte afdelinger har mulighed
for at afholde separate stævner
med udeselskaberne .

stor tak for, at de mødte op. Enkelte spillere var i kamp ni gange,
inden resultatet i deres række
forelå, så det har været en hård
dyst.
Der blev spillet i såvel M/Ksingle og double, mixed-double og
i old-boysrækken.
Og arrengementet forløb uden
uheld- næsten. En enkelt af pigerne fik en fibersprængning og måtte på skadestuen, men det var dog
ikke alvorligere, end at hun kunne komme til fjerde og afgørende
sæt, nemlig det hyggelige samvær,
hvor traktementet på grund af det
fremskredne tidspunkt mere blev
til natmad.
Mdelingsbestyrelsen var glad
for den store tilslutning, og takker for den nu næsten forgangne
sæson.
Der er sommer lukning i hallerne
som følger: ABC-Hallen, Markmands gade : lukket i juli, BC 37Hallen, Strandlodsvej : lukket i
juni og juli.

Bridgeturneringen
sluttet
Bridgeafdelingen har nu afsluttet
sæsonens turneringer, efter mange hyggelige og spændende spiileaitener.
Som sædvanlig var spændingen
stor lige til den sidste aften, idet
3 par havde mulighed for at løbe af
med sejren.
Nr. 1 og Philipsmestre blev
Birthe og Fritjof Olsen - der i
flere år har været lige ved at vinde - og som i år den sidste aften
havde bedst styr på nerverne.
Nr. 2 blev Grethe Rummelhoff
og Ole Rex Thomsen, nr. 3 Majken
og Kurt Olsen.

Nu er foråret over os atter engang,
og det betyder, at 200-meter skydningen på Kalvebod Brygge er begyndt.
Der skydes hver onsdag fra ca.
16.30 interesserede skytter kan
få nærmere oplysninger hos K.
Haagensen, lokal 2457 eller John
Langhoff, lokal 3577.

7-tallet
Sommerhus til leje 8-14 dage ved
Nyrup Bugt/Sj. Odde.
Beliggende ved sø med udsigt til
åbne marker. Huset har overdækket terasse, 2 værelser og bad.
Bernevenligt , med legehus .
Interesserede bedes kontakte
Jan Bak-Kristensen, lokal 2452.
Sommerhus søges i uge 30, 31'og 32.
Ønskes: 6 sovepladser og brusebad, beliggende ved strand, gerne
Vesterhavet el. Nordsjælland.
Kontakt venligst Kirsten Topaee Jensen, lokal 2372.
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